


วิถีกระสุนแห่งทรราชย์ ย่อมพลาดจากประชาธิปไตย

บันทึกไว้ในแผ่นดิน....
 มีคํากล่าวว่า ภาพ ๑ ภาพ แทนคําพูดได้เป็นพันคําหมื่นคํา ภาพประวัติศาสตร์การปฏิวัติ

ของประชาชน โดยสันติ ได้รวบรวมขึ้นมา  เพื่อบันทึกไว้เป็นความทรงจําที่ดีงามของเหล่า

มวลมหาประชาชนที่ออกมาต่อสู้ร่วมกัน และเพื่ออนุชนคนรุ่นหลังจักได้ศึกษาแบบอย่างของ

การต่อสู้ที่ยึดมั่นในแนวทาง “สันติ – อหิงสา” ด้วย ๒ มือเปล่า โดยไม่ต้องใช้ปืนสักกระบอก 

หอกสักเล่ม หรือแม้แต่เข็มสักอันมาเป็นอาวุธ

      สงครามประชาธิปไตยในครั้งนี้สู้กันทั้งศาสตร์และศิลป์ แสง สี เสียง ผนวกเข้ากับ

จิตวิญญาณ จึงทําให้ธงชาติแต่ละผืนสวยงามกว่าครั้งใด ๆ ที่เคยเห็นมา ทั้งนี้ก็เพราะธงแต่ละผืน

ที่โบกสะพัดไปมานั้น ต่างถูกขับเคลื่อนจากจิตวิญญาณที่รักชาติบ้านเมืองนั่นเอง  คนรักชาติ

ไม่เกี่ยงเพศไม่เกี่ยงวัย  ต่างกลายเป็นหัวใจหนุ่มหล่อ  และสาวหัวใจทองคําที่งดงามสมวัยไม่แพ้กัน

      หนังสือเล่มนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้  หากไม่มีช่างภาพที่อุทิศตัวเองออกไปเสี่ยงอยู่แนวหน้า 

แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีภาพเหตุการณ์ที่สําคัญ ๆ อีกมากมาย ก็ไม่สามารถตามไปบันทึกได้  

เพราะช่างภาพที่อาสาทํางานฟรีมีกันอยู่ไม่กี่คน  ซึ่งทําให้เราต้องขออนุญาตเจ้าของภาพบางภาพ

ที่เรานํามาจากอินเทอร์เน็ต โดยไม่สามารถตามหาได้ว่าใครเป็นเจ้าของภาพที่แท้จริง แต่ขอให้ท่านมั่นใจ

ได้ว่า เราจะไม่นําภาพของท่านมาใช้หากินโดยเด็ดขาด  เพราะวีรชนทั้งหลายต่างพากันลงทุนด้วยชีวิต 

มันจึงเป็นเรื่องที่น่าละอายใจ หากเราจะมาฉวยเอาประโยชน์ให้กับตัวเอง ด้วยชีวิตของเขาเหล่านั้น

    ขอขอบคุณ ทุกๆชีวิต ที่ได้มาช่วยกันเติมเต็มการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญยิ่งของ

ประวัติศาสตร์ชาติไทย ในครั้งนี้

                                   - คณะผู้จัดทํา-

     

๑



คํานิยม 
๒ ๓

พิมพ์ครั ้งที ่ ๑   มิถุนายน ๒๕๕๗ จํานวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม 
พิมพ์ที ่      บริษัทฟ้าอภัยจํากัด ๖๔๔ ซ.นวมินทร์ ๔๔ ถ.นวมินทร์ คลองกุ ่ม บึงกุ ่ม กทม. ๑๐๒๔๐ 
ผู ้พิมพ์โฆษณา  นางสาวลัดดา ปิยะวงศ์รุ ่งเรือง



  ปฏิวัตินกหวีด Whistle Revolution

๔ ๕



ประเทศไทย จะไม่มีวันหวนกลับ...
  ไปเลวเหมือนเดิม...ได้อีกแล้ว

นกหวีดและธงชาติคืออาวุธร้ายแรง 
สําหรับรัฐบาลทรราชย์ระบอบทักษิณ

๖ ๗



๘ ๙



 6. นักการเมืองต้องไม่ทํางานการเมืองเป็นอาชีพหากิน 
 7. งานการเมืองต้องเป็นงานอาสาเสียสละ 
 8. นักการเมืองจะต้องไม่มีอคติ (ต้องพ้น อคติ ๔) 
 9. นักการเมือง คือ ผู ้มีอิสระแท้จริง ไม่เป็นทาสโลกธรรม
10. งานการเมืองที ่เป็นประชาธิปไตย ไม่ใช่งานเพื ่อ
    ตัวเรา เพื ่อครอบครัว เพื ่อหมู ่พวก เพื ่อพรรค แต่เป็นงาน      
    เพื ่อบ้านเมือง เพื ่อประชาชนทั ้งมวล เพื ่อผู ้อ ื ่นที ่พ้นไปจาก 
    ตัวเอง “พ้นไปจากครอบครัว” พ้นไปจากหมู ่พวก แม้แต่
    พ้นไปจาก “พรรค” ของตน 

    การเมืองใหม่ที ่เป็นประชาธิปไตยแท้ๆ 

1. งานการเมืองต้องมีคุณธรรมและเป็นกุศล 
2. นักการเมืองต้อง “รู ้จ ัก” ประชาธิปไตยที ่แท้ 
3. นักการเมืองต้อง “สอน” หรือเผยแพร่ประชาธิปไตย
   ให้กับประชาชน และประชาชนก็ใส่ใจขวนขวายเรียนรู ้ 
   ไม่ใช่ร ู ้แค่ว ่าไปเลือกตั ้งเท่านั ้น
4. นักการเมืองต้องเป็นผู ้พึ ่งตัวเองได้แล้ว 
5. นักการเมืองต้องเป็นผู ้มักน้อยสันโดษ

๑๑๑๐



ร่างทรงของมวลมหาประชาชน

เราต้องช่วยกันรักษาความบริสุทธ์ ิ
ของการต่อสู ้อ ันยิ ่งใหญ่
เราต้องยึดมั ่นแนวทางการต่อสู ้ 

อย่างสันติ อหิงสา ปราศจากอาวุธ 
ไม่ว ่าเราจะเสียเลือดเนื ้ออย่างไร 
ก็ต้องช่วยกันรักษาความบริสุทธิ ์ 

ของการต่อสู ้อ ันยิ ่งใหญ่ 
ของมวลมหาประชาชนเอาไว้
               กํานันสุเทพ

๑๓๑๒



“อํานาจ”ย่อมสถิตอยู่กับประชาชน ตลอดกาล

๑๕๑๔



คารโว นิวาโต

อ่อนน้อม ถ่อมตน

ไมเคิล ยอน นักข่าวอิสระ
ชาวอเมริกัน สัมภาษณ์พ่อครูฯ

๑๗๑๖



๒๓ พ.ย.๕๖ รวม ๓ เวทีสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน อํานาจและหน้าที่สําคัญของปวงชนชาวไทย
ที่ดํารงคงอยู่ไปตลอดกาล

มาตรา ๖๙ บุคคลย่อมมีสิทธิ ต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการ 
กระทําใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญนี้ (การต่อต้านโดยสันติวิธี)

มาตรา ๗๐ บุคคลมีหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๑๙๑๘



๒๔ พฤศจิกายน ๑ ล้านคนโค่นระบอบทักษิณ 
ไม่มีเผด็จการใดที่จะอยู่เหนืออํานาจประชาชน

๒๑๒๐



สองโลกใต้ฟ้าเดียวกัน 
มาเพื ่อชาติ ไปเพื ่อฉัน 
อะไรคุ ้มค่ากว่ากัน?

๒๓๒๒



คุณคือ ๑ ในพลังแห่งความรักชาติ
๑ ใน ๕,๐๐๐,๐๐๐ หัวใจ ที่รักชาติมากที่สุดในโลก 

๙ ธันวาฯ เดินหน้าสู่ทําเนียบฯ 
ทวงคืนอํานาจประชาชน

(ยิ่งลักษณ์รีบประกาศยุบสภาฯทันที)

๒๕๒๔



๒๒ ธันวาฯ มวลมหาประชาชน 
เดินสู่ชัยชนะของประชาชน

และประเทศชาติ

๒๗๒๖



ประตูนรกเปิดแล้ว หน่วยกล้าตายมือเปล่า

๒๘ ๒๙



สงครามและสันติภาพ

๓๑๓๐



แม้หมอกควันแก๊สน้ ําตาจะหนาแน่นสักปานใด 
ก็ไม่ทําให้หัวใจคนรักชาติหวาดกลัวหรือหวั ่นไหวแต่อย่างใด  

๓๓๓๒



๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

นักข่าว CNN รายงานสดจากกรุงเทพมีการ 
“พักรบ” ตํารวจกับผู้ประท้วงกอดถ่ายรูป พิธีกรบอก 
“How bizarre...this turn of events in Thailand.

(แปลกประหลาดอะไรเช่นนี้กับการกลับกันของ
เหตุการณ์ในประเทศไทย)”
ส่วนนักข่าว BBC บอกว่า
“BKK mood shifts” 

บรรยากาศในกทม.วันนี้แตกต่างจาก
ความตึงเครียด3วันก่อน 

มิตรภาพตํารวจ-ผู้ชุมนุมมีขึ้นอย่าง
น่าประหลาดใจแต่ไม่น่าวางใจ” 

ประกายแห่งความจงรักภักดี
ย่อมไม่มีในคนชั่ว

๓๕๓๔



สู้เข้าไป อย่าได้ถอย... ๓๗๓๖



SHUT DOWN BKK. 
RESTART THAILAND

๓๙๓๘



ขออภัยในความไม่สะดวก 
ขอปิดกรุงเทพฯ

เพื่อเปลี่ยนประเทศไทย

๔๑๔๐



ซินเจียยู ่อ ี ่ ซินนี ้ฮวดไช้ ขอให้ทุกท่านสุขภาพ
แข็งแรง  ถ้าขับไล่ระบอบทักษิณไปได้ พวกเรา
จะพากันเฮงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ มหาเฮงงงงงงง

๔๓๔๒



ภาพเด็ดเหนือคําบรรยาย

๔๕๔๔



๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗
 

สองเท้าก้าวเดิน

เพื่อปฏิรูประเทศไทย

๔๗๔๖



๔๙๔๘



๒๙ มี.ค. ๕๗ เวลา ๑๒.๕๐ น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. 

ได้นํามวลชนเดินเท้าไปถึงลานพระบรมรูปฯก่อนจะทําพิธีสักการะ 

         และได้กล่าวให้สัตย์ปฏิญาณว่าจะร่วมแรงร่วมใจสามัคคี ดําเนินการปฏิรูปประเทศไทย

ให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง โดยพร้อมจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่าง

เพื่อนําอํานาจอธิปไตย คืนมาจากระบอบทักษิณ ด้วยมือของคนไทยทั้งประเทศ 

ไม่ว่าจะยากลําบากขนาดไหน พร้อมกับขอพระบารมีทรงปกปักรักษาพี่น้องชาวไทย 

ดลบันดาลให้การต่อสู้ครั้งนี้ประสบความสําเร็จ

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีที่ลานพระบรมรูปทรงม้าแล้ว 

นายสุเทพ ได้นํามวลชนเดินเท้าไปยังรัฐสภา 

เพื่อสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๗ 

ซึ่งถือเป็นการกลับเข้ารัฐสภาครั้งแรก

ของนายสุเทพ หลังจากลาออก

จากการเป็น ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 

เมื่อปลายเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ 

โดยนายสุเทพได้กล่าวให้สัตย์ปฏิญาณ

ต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๗ 

ว่าจะไม่ยอมให้สภาเปิดทําการได้อีก

จนกว่าจะมีการปฏิรูปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

และลั่นวาจาว่าจะขอต่อสู้เพื่อให้อํานาจอธิปไตย

เป็นของปวงชนอย่างแท้จริง

โดยนายสุเทพได้กล่าวให้สัตย์ปฏิญาณ

๕๑๕๐



ก้าวที่กล้า...
เพียงออกจากห้องกระจกได้ 

ใจเราจะพบสุขที่ยิ่งกว่า

ออกมาสิ แล้วคุณจะยิ้มได้

๕๓๕๒



ขวัญใจของมวลมหาประชาชน
ประชาชนรักกํานัน เพราะกํานันมีหัวใจเดียวกันกับประชาชน

๕๕๕๔



ขอเป็นหุ ้นส่วนกู ้ชาติ
กับซุปเปอร์สตาร์
กํานัน ณ เทพ

ขวัญใจของเยาวชน

ขอหนูๆร่วมกู ้ชาติด้วย

๕๗๕๖



ขอ
ม
ีส

่วน
ร่ว

ม
หน

่อย
ได

้ไห
ม
?

๕๙๕๘



ความแข็งแกร่งของนักรบอหิงสา

๖๑๖๐



การกระทําของคนรักชาติ 
แม้เพียงแค่เงา...ก็ทําให้เราประทับใจ

๖๓๖๒



๖๕๖๔



ธง รักชาติ
เกิดจากหัวใจคนรักชาติ

๖๗๖๖



ลูกหลานทหารกล้า
๖๙๖๘



น่าร้ากกกกกกก.....เพราะรักชาติ

๗๑๗๐



ชุดเจรจาให้เราตายใจ ผู ้ช ุมนุมจึงได้เลี ้ยงข้าว-น้ ําตํารวจด้วยมิตรไมตรี

ตํารวจชุดแรกก็มากับป้ายเจรจา 
สงบ สันติ ปราศจากอาวุธเช่นกัน

นักรบอหิงสา 
สมรภูมิผ่านฟ้าฯ
๑๘ ก.พ. ๕๗

๗๓๗๒



นักรบอหิงสา 
สมรภูมิผ่านฟ้าฯ
๑๘ ก.พ. ๕๗

๗๔ ๗๕



เจรจาชุดที ่ ๒ พอเป็นพิธ ี

โดยให้ประชาชนออกจากพื ้นที ่ช ุมนุมให้หมด

ซึ ่งก็คือการสลายการชุมนุมนั ่นเอง 

ขณะเดียวกันนั ้น อีกด้านหนึ ่งของที ่ช ุมนุม

ก็มีตํารวจบุกมาด้วยอาวุธครบมือพร้อมเครื ่องกลหนัก
นักรบอหิงสา 

สมรภูมิผ่านฟ้าฯ
๑๘ ก.พ. ๕๗

๗๗๗๖



นักรบอหิงสา : อิติปิโสฯโต้ความรุนแรงนักรบอหิงสา 
สมรภูมิผ่านฟ้าฯ
๑๘ ก.พ. ๕๗

๗๙๗๘



นักรบอหิงสา 
สมรภูมิผ่านฟ้าฯ
๑๘ ก.พ. ๕๗

๘๑๘๐



ปฏิบัติการจากหนักไปหาเบา (หลักสากลมีแต่เบาไปหาหนัก) 

ทั ้งไม้กระบอง แก๊สน้ ําตา และกระสุนยาง

ก็ได้ถล่มทลายเข้าใส่ประชาชน

นักรบอหิงสา 
สมรภูมิผ่านฟ้าฯ
๑๘ ก.พ. ๕๗

๘๓๘๒



เราจะไม่พรากจากกัน

เป็นผู ้ช ุมนุม

ที ่ร ักกันมากที ่สุด

นักรบอหิงสา 
สมรภูมิผ่านฟ้าฯ
๑๘ ก.พ. ๕๗

๘๕๘๔



การสลายการชุมนุมของตํารวจไม่ได้เป็นไปตามขั ้นตอนแต่อย่างใด 

มีแต่เสียงตักเตือนบนเวทีของพ่อครูสมณะโพธิร ักษ์

ให้ประชาชนอยู ่ในความสงบไม่ไปตอบโต้ใดๆ

นักรบอหิงสา 
สมรภูมิผ่านฟ้าฯ
๑๘ ก.พ. ๕๗

๘๗๘๖



ขณะที ่เจ้าหน้าที ่ ่ต ํารวจ

กําลังเข้ามา

รื ้อเต๊นท์ที ่พัก 

และกระชับพื ้นที ่

เข้ามาเรื ่อยๆ

จนกระทั ่ง

มีระเบิดเกิดขึ ้น

 ทางตํารวจ

จึงได้ล่าถอยกลับไป

นักรบอหิงสา 
สมรภูมิผ่านฟ้าฯ
๑๘ ก.พ. ๕๗

๘๙๘๘



เมื ่อระเบิดตูมสนั ่นหวั ่นไหว
การหมอบไว้คือสิ ่งที ่ดีที ่สุด 

ประชาชนกรูกันออกไปช่วยตํารวจที ่บาดเจ็บ 

นักรบอหิงสา 
สมรภูมิผ่านฟ้าฯ
๑๘ ก.พ. ๕๗

๙๑๙๐



คําพูดพ่อท่านผ่านโทรโข่ง

ให้ไปช่วยเหลือตํารวจที ่บาดเจ็บ 

ทําให้มีหน่วยกล้าตายฝ่ายประชาชน

รีบวิ ่งฝ่ากระสุนออกไปช่วยตํารวจ

โดยไม่มีจิตคิดโกรธแค้นตํารวจ

ที ่เข้ามาทําร้ายแต่อย่างใด 

ส่ ิงนี ้จ ึงเป็นชัยชนะที ่ยิ ่งใหญ่

ของประชาชน ด้วยสันติ อหิงสา 

และเมตตาให้อภัย จึงทําให้มีเทวดาฟ้าดิน

มาปกป้องคุ ้มครอง

 

มีประชาชนจากทั ่วสารทิศ

พากันออกมาล้อมตํารวจไว้ทุกด้าน 

จนตํารวจต้องรีบถอยกลับไปทันที
นักรบอหิงสา 

สมรภูมิผ่านฟ้าฯ
๑๘ ก.พ. ๕๗

๙๓๙๒



คนมีค่าเพราะไม่ฆ่า

ถอยทัพกลับไปดีกว่า

นักรบอหิงสา 
สมรภูมิผ่านฟ้าฯ
๑๘ ก.พ. ๕๗

๙๕๙๔



นักรบอหิงสา 
สมรภูมิผ่านฟ้าฯ
๑๘ ก.พ. ๕๗

หัวหน้าชุดตะโกนบอก
ให้ใช้กระสุนจริงได้

๙๗๙๖



ศรส. แถลงว่า เจ้าหน้าที ่ตํารวจ

ไม่ได้ใช้อาวุธปืนเลย 

ทั ้งที ่ปฏิบัติการครั ้งนี ้

       มีผู ้เสียชีว ิตถึง ๔ คน 

มีผู ้บาดเจ็บเกือบ ๗๐ คน 

และมีภาพมากมาย ที ่ตํารวจ

ใช้อาวุธสงครามยิงใส่ประชาชน 

โดยไม่มีภาพฟ้องว่าประชาชน

ใช้อาวุธตอบโต้ตํารวจ

แต่อย่างใด ทั ้งที ่สื ่อมวลชน

จะอยู ่ทางฝั ่งประชาชนมากกว่า

๙๙๙๘
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๑๐๑๑๐๐



ต้นทุนประชาธิปไตย...จากชีวิตของเหล่าผู ้กล้า และผู ้เสียสละอย่างสุดยอด
 ใน ๑๐๐ คน จักมีคนกล้าสัก ๑ คน   

ใน ๑,๐๐๐ คน  จักมีปราชญ์สัก ๑ คน (ปราชญ์พึงรักษาศีล)  

ใน ๑๐๐,๐๐๐ คน จักมีคนพูดจริงสัก ๑  คน (พูดในสิ ่งที ่ท ํา ทําในสิ ่งที ่พูด)  

ส่วนคนทําดีโดยไม่หวังสิ ่งตอบแทนนั ้น ไม่ร ู ้ว ่าจักมีหรือไม่ (สุดยอดผู ้เสียสละ)

ยุทธนา องอาจ

วสุ สุฉันทบุตร ประคอง ชูจันทร์

สุทิน ธราทิน

จสต.ณรงค์ ปีติสิทธิ ์

      ศรัทธา แซ่ด่าน

ธนูศักดิ ์ ร ัตนคช

    สุพจน์ บุญรุ ่ง

นรายศ จันทร์เพ็ชร 

จีรพงษ์ ฉุยฉาย

๑๐๓๑๐๒



ร่องรอยกระสุนปืนที ่ยิงใส่ประชาชน

ธรรมะย่อมจุดประกาย
แสงสว่าง

ท่ามกลางความแตกแยก
ของคนในชาติ

๑๐๕๑๐๔



นางงามกู ้ชาติ 
มาด้วยใจ 
สวยทุกวัย

(รักชาติไม่เลือกวัย เพื ่อชาติ
ไม่เกี ่ยงวัยและสังขาร)

๑๐๗๑๐๖



รักชาติไม่เกี ่ยงสถานที ่และเวลา

๑๐๙ ๑๐๘



หุ ้นส่วนประเทศไทย สายธารน้ ําใจ
๑๑๑ ๑๑๐ 



สายธารน้ ําใจ

เงินน้อยหรือมากไม่สําคัญเท่าหัวใจที ่ร ักชาติเหมือนกัน

๑๑๓๑๑๒ 



นักการเมือง คือ ผู ้ร ับใช้ประชาชน
ประชาชนจึงเป็นเจ้านายนักการเมือง

๑๑๔ ๑๑๕



จิตอาสามากู้ชาติ

๑๑๗๑๑๖



พระสยามเทวาธิราช 
คือ คุณงามความดี

ที ่คุ ้มครองสยามประเทศ

๑๑๘ ๑๑๙



สงครามชีวิต ของ.. พลเอก ปรีชา เอี ่ยมสุพรรณ

 ผู ้ร ักชาติทั ้งหลาย ในช่วงชีวิตของผมที ่ผ่านมาจนปัจจุบัน 
ชาติของเราประสบสภาวะลุ ่มๆดอนๆมาตลอด เมื ่อผมอายุ 
๘ ขวบ ก็เจอกับสงครามโลกครั ้งที ่ ๒ ประชาชนไทยตกอยู ่

ในอันตรายต่อชีว ิตเดือดร้อนกันถ้วนหน้า ขาดแคลน
ยารักษาโรค อาหารและสิ ่งจําเป็นในการดํารงชีพ

     หลังสงครามโลกครั ้งที ่๒ ก็มีเหตุการณ์ปฏิวัติร ัฐประหาร 
ช่วงชิงอํานาจกันเป็นระยะๆ การต่อสู ้ปราบปรามภัยคุกคาม

คอมมิวนิสต์ การลุกขึ ้นสู ้เพื ่อประชาธิปไตย 
๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ , ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙, 

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๕ ของนักศึกษาและประชาชน 
การก่อการร้ายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ล่าสุดขณะนี ้มวลมหาประชาชนต้องลุกขึ ้นสู ้

เพื ่อโค่นล้มระบอบทักษิณซึ ่งใหลาย
เหตุการณ์ดังกล่าว ผมมีส่วนร่วมด้วย

    เหตุการณ์ทั ้งหลายที ่เกิดขึ ้น มีสาเหตุมาจาก
ผู ้ปกครองและผู ้ถ ูกปกครองขาดความจงรักภักดี

ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 การปฏิรูปประเทศไทย ไม่ต้องทําอะไรให้ยากและเสียเวลา 
เพียงแต่คนไทยทุกคนพร้อมใจกันปฏิรูปตนเองให้มีความ
จงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บ้านเมือง

เจริญในธรรม ก็เท่านี ้เอง ผมอายุ ๗๘ แล้ว 
การต่อสู ้ครั ้งนี ้ขอให้เป็นครั ้งสุดท้าย

โอกาสนี ้ผมขอเปิดงานรําลึกวีรชนราชดําเนิน ณ บัดนี ้

(คํากล่าวเปิดพิธ ีร ําลึกวีรชนราชดําเนิน ๙ มี.ค. ๒๕๕๗)

๑๒๐

สงครามชีวิต ของ.. พลเอก ปรีชา เอี ่ยมสุพรรณ

๑๒๑



ปฏิรูปชาติ...เริ ่มต้นที ่ก ินอยู ่แบบพอเพียง

๑๒๒ ๑๒๓



Plain Living High Thinking. 
ชีว ิตที ่เร ียบง่าย 

ทําให้เกิดความคิดที ่สูงส่ง

มุ ้งมหัศจรรย์อบอุ ่นทุกมิติ(จนล้นมุ ้งออกมาเลย)

๑๒๔ ๑๒๕ 



ประชาธิปไตยนี ้มันดีต่อเมื ่อ มีศีลธรรมเป็นรากฐาน ถ้าไม่มีศีลธรรมเป็นรากฐานมันก็
เป็นประชาธิปไตยโกง เมื ่อประชาชนทุกคนมันไม่มีศีลธรรม มันโกง มันก็เลือกผู ้แทน
โกง ก็ได้ผู ้แทนโกง ผู ้แทนโกงทั ้งหลายไปประกอบกันเป็นรัฐสภา ก็เป็นรัฐสภาโกง

รัฐสภาโกงไปตั ้งคณะรัฐบาล ก็เป็นคณะรัฐบาลโกง เจ้าหน้าที ่ท ุกคนก็เป็นคนโกง 
โกงกันทั ้งบ้านทั ้งเมือง เมื ่อไม่มีศีลธรรมเป็นพื ้นฐานแล้ว 

ระบบประชาธิปไตยนั ่นแหละ จะเป็นระบบที ่เลวร้ายที ่สุด! (พุทธทาส)

๑๒๗ ๑๒๖ 



มิ
ต
ร
ภ
า
พ

เท่ไหมพี ่?

ลดเท่ลงหน่อย

อย่างนี ้เท่กว่า!!

๑๒๘ ๑๒๙



ยิ ้มมีสองแบบจริงใจและไม่จร ิงใจ 
ยิ ้มของใครควรให้โอกาส

อย่าให้คนโกงมีที ่ยืน 
เพราะคนรักชาติจองหมดแล้ว

๑๓๐ ๑๓๑



ตํารวจ

ก็อหิงสาได้ 

ถ้ามีใจรักสันติ

และรักประชาชน

หัวใจอันยิ่งใหญ่

ที่ปกป้องพื้นที่

แผ่นดินไทย

ทุกตารางนิ้ว

ให้สะอาด 

โดยก้าวข้ามจาก

ความเกลียดชังใดๆ 

๑๓๒ ๑๓๓



ชีวิตที ่..สบม.ธมด.หห. มมออ!
(สบายมาก-ธรรมดา-หายห่วง-เมื ่อไม่เอาอะไร)

 “..ผมดีใจมากครับพี ่น้อง ในชีวิตไม่เคยดีใจอะไรเท่านี ้ 
ดีใจที ่ได้ตัดสินใจลงมายืนต่อสู ้อยู ่เคียงบ่าเคียงใหล่กับพี ่น้อง 
เพื ่อชาติเพื ่อแผ่นดินโดยไม่ต้องเป็นห่วงชีวิตของตัวเอง 
ไม่ต้องเป็นห่วงอนาคตของตัวเอง ไม่ต้องเป็นห่วงครอบครัว
ของตัวเอง  ไม่ใช่ผมเป็นคนเก่ง หรือเป็นคนวิเศษ แต่ผมได้
ถามใจตัวเอง ถามลูกเมียและญาติพี ่น้องว่า  ถ้าชีว ิตของเรา 
ยังจะอยู ่ก ับความสุขสบายส่วนตัว  แล้วปล่อยให้ประเทศ
ชาติของเราย่อยยับลงไปต่อหน้าต่อตา  มันจะมีความสุขไปได้
อย่างไร? 
 ผมถามมาแล้ว  และพี ่น้องทั ้งหลายที ่มาร่วมต่อสู ้ก ับผม  
ก็ได้พูดอย่างเดียวกันให้ผมได้ยินได้ฟังทุกวี ่ท ุกวัน นั ่นแหละ! 
คือสิ ่งที ่เราตัดสินใจ เมื ่อเราได้ตัดสินใจร่วมกันแล้วว่า...  
 ชีว ิตเรา ครอบครัวเรา กิจการของเรา  จะเป็นอย่างไร
ไม่สําคัญเท่ากับว่า ชาติและแผ่นดินนี ้จะเป็นอย่างไร?  
นี ่คือสิ ่งที ่ยิ ่งใหญ่ที ่สุดสําหรับคนรักชาติรักแผ่นดิน
อย่างพวกเราทุกคน..” 
 (กํานันสุเทพ เปิดใจ ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๗ ที ่เวทีสวนลุมฯ)

๑๓๔ ๑๓๕



จงยึดมั ่นในความยุติธรรม
ศ.ธานินทร์ กรัยวิเชียร แสดงปาฐกถาพิเศษ ว่า 

“จงยึดมั ่นในความยุติธรรม” 
โดยกล่าวถึงพระราชดํารัส

ที ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัว
ได้ทรงชี ้แนะว่า ในกรณีที ่กฏหมายขัดแย้งกับความ
ยุติธรรม นั ้น ความยุติธรรมต้องมาก่อน กฏหมาย

เป็นเพียงเครื ่องมือในการรักษาความยุติธรรม 
จึงไม่มีความสําคัญไปยิ ่งกว่าความยุติธรรม 

จะถือว่าความยุติธรรมนั ้น
มาก่อนกฏหมายและอยู ่เหนือกฏหมาย 
เรื ่องนี ้พระเจ้าอยู ่ห ัวได้พระราชทาน
แก่ผู ้มีหน้าที ่ในกระบวนการยุติธรรม

ตั ้งสัตยาธิษฐาน
วันฉัตรมงคล

๒๕๕๗

๑๓๖ ๑๓๗



ชัยชนะของผู ้แพ้
(พล.อ.ปรีชา รบมาไม่เคยถอย ไม่เคยแพ้ 

แต่ครั ้งนี ้ยอมถอยได้ เป็นชัยชนะ

อย่างโลกุตระ อย่างอาริยะ)          

ตํารวจตัดน้ ํา ตัดอาหาร ไม่ให้กิน ไม่ให้ถ่ายหนัก-เบา

แต่เราก็หาทางลําเลียงส่งอาหาร ไปทางน้ ําจนได ้        

๑๓๘ ๑๓๙



๑๔๐ ๑๔๑

เดินร่วมกัน ๗ ก้าว ก็นับว่าเป็นมิตร 
เดินร่วมกัน ๑๒ ก้าว ก็นับว่าเป็นสหาย 

อยู ่ร ่วมกันสักเดือนหรือ กึ ่งเดือน 
ก็นับว่าเป็นญาติ ถ้านานเกินกว่านั ้นไป 
ก็เหมือนกับเป็นตัวเอง (พุทธภาษิต)



๑๔๒ ๑๔๓การบําเพ็ญเพียร



ถ่ายทอดสดแถลงการณ์ กปปส. 

ออกทีวีพูลที ่สวนลุมฯ          

กปปส.พบรองประธานวุฒิสภา         ทําเนียบรัฐบาล-ทําเนียบประชาชน          

๑๔๔ ๑๔๕การไม่ใช้ความรุนแรง 
เป็นพลังยิ ่งใหญ่ที ่สุดที ่มนุษย์มี                                                                   

“อหิงสา” มีอํานาจยิ ่งกว่าศัสตราวุธใด ๆ 
ที ่มนุษย์จะคิดค้นได้ 

 – คานธี



๑๔๖ ๑๔๗



 การชุมนุมต่อต้านอย่างสันติวิธ ี หรืออย่างสงบ ไม่มีอาวุธ 
และแถมมีคุณธรรม มีจริยธรรมอย่างสูงส่งวิเศษ

 ที ่แสดงทั ้งปริมาณ อันเป็นเครื ่องบ่งชี ้พื ้นฐานของพลังมวล
มหาประชาชน ว่ามีคะแนนเสียง ยืนหยัดยืนยัน ทั ้ง จํานวน ปริมาณ 
และทั ้งมั ่นคงเหนียวแน่น ทั ้งยืนนาน ไม่ลดละ ไม่ทรุดโทรม 
ไม่ถดถอย

 ซึ ่งแสดงออกถึง คุณค่า หลากแง่ หลายเชิง ของความเป็น
น้ ําหนัก  หรือเนื ้อหาสาระของความเป็นอํานาจปวงมวลมหาชน แท้ๆ 
สดๆ ในความประสงค์ มุ ่งหมายว่า ขอให้ร ัฐบาลวางอํานาจหรือสิทธิ 
ที ่จะทําหน้าที ่บริหาร ลงได้แล้ว

 ประชาชนจํานวนมาก ตามหลักประชาธิปไตย เขาออกมาปรากฏ
ตัวตน แจ้งความเห็นความต้องการอย่างชัดเจน เสียงประสานกันดัง
กึกก้องกัมปนาท ขนาดนี ้ อย่าทําเป็นหูหนวกตาบอด ยอมรับผิดเสีย
ดีๆ

 นี ่คือ การแสดงอํานาจความเป็นประชาธิปไตย อย่างสง่างาม 
สดสวย  สงบวิเศษ เลอเลิศยิ ่งในความเป็นสังคมประชาธิปไตย 
เท่าที ่เกิดปรากฏการณ์จริงขึ ้นในโลกนี ้

 ซึ ่งเป็นการชนะอย่างสดสวย สง่างาม สงบวิเศษ เลอเลิศยิ ่ง
หาที ่เปรียบมิได้แล้ว
       

๑๔๘ ๑๔๙



 แต่ด้วยความไม่รู ้ว ่า ฉะนี ้ๆแหละคือ “ตัวตน”โต้งๆ โทนโท่ของ
ประชาธิปไตย ภาวะเช่นนี ้มันเป็นปรากฏการณ์ใหม่มาก ยังไม่เคยมี
ความเป็นประชาธิปไตยที ่สวยสดงดงามปานฉะนี ้มาก่อนเลยในโลก 

 ความเป็นปรากฏการณ์ใหม่นี ้ จึงทําให้คนทั ้งหลายยังไม่เห็น
ความวิเศษนี ้ได้ เพราะเข้าใจกันไม่ได้ ว่า นี ่คือลักษณะของ”อํานาจ
อธิปไตย”แท้ๆของประชาชน

 ที ่แสดงทั ้งมวลปริมาณ ทั ้งคุณภาพของความเป็นประชาธิปไตย
อันชอบธรรมยิ ่ง สงบ สันติ อหิงสา งดงาม วิเศษ วิสุทธิ ์(บริสุทธิ ์) 
วิสิฏฐ์(ประเสริฐ)

 บางคนอาจจะติดใจผิดๆอยู ่ว ่า ไม่สงบ สันติ อหิงสาจริง เพราะ
ยังมีการปะทะ รุนแรง ฆ่าแกงกัน อยู ่ จนมีคนตาย คนเจ็บปรากฏจริงๆ

 ก็ขอยืนยันว่า การทําความรุนแรงใดๆที ่เกิดขึ ้นนั ้น ไม่ใช่เกิดจาก
ฝ่ายเราผู ้ประท้วงต่อต้านนี ้เป็นอันขาด เราไม่ได้เป็นผู ้ทําเลยแม้แต่น้อย 
เป็นการกระทําของอีกฝ่าย หรือมือที ่ ๓ ใด เราก็ไม่ทราบได้ 

 เราผู ้ประท้วงต่อต้านตามรัฐธรรมนูญนี ้มีแค่ป้องกันตัว และหลบ
เลี ่ยงตามธรรมเท่านั ้น แต่แน่นอนเมื ่อมีคนทําร้าย ความสูญเสียดัง
กล่าวก็ต้องเกิดขึ ้นเป็นธรรมดา 
 ต้องพยายามทําความเข้าใจความจริงนี ้ให้ดีๆ 

๑๕๐ ๑๕๑



 ขอยืนยันว่า การประท้วงครั ้งนี ้ของมวลมหาประชาชนคนไทย ทําได้สงบ 
สันติ อหิงสา ไม่มีอาวุธ อย่างถูกธรรม ตามสากล วิเศษ วิสุทธิ ์ ว ิสิษฐ์ จริงๆ

 พยายามไตร่ตรองตามหลักฐานความเกิดจริงเป็นจริงให้ได้ หากไม่รู ้ ไม่เข้าใจ 
ก็จะไม่เห็นปรากฏการณ์ที ่เป็นประชาธิปไตยนี ้ได้ เหมือนคนตาบอด ทั ้งๆที ่มีของ
วิเศษนี ้ปรากฏอยู ่ต่อหน้าโต้งๆ ก็ไม่เห็น เพราะไม่ร ู ้ว ่าอะไร?

 นี ่คือ การไม่มีภูมิร ู ้เห็นประชาธิปไตยที ่มีคุณค่าสุดวิเศษนี ้ การประท้วง
ของประชาชน จึงไม่จบ ไม่เสร็จ คาราคาซังกันอยู ่อย่างนี ้ จบงานประท้วง
ต่อต้านลงไม่ได้
 
 เพราะผู ้ร ักษาการอํานาจที ่ตนไม่มีแล้ว หมดสิทธิ ์แล้วนั ้น ไม่ร ู ้ว ่า ตัวเอง
คือ “ผู ้แพ้”ต่อพลังของมวลมหาประชาชนแล้ว โดยสิ ้นเชิง หมดรูปแล้ว

 หรือยิ ่งถ้าแม้นว่า เขารู ้ ร ู ้ว ่าตนแพ้ รู ้ว ่าประชาชนทําถูกแล้ว แต่ไม่ถอยถอน
ไปอย่างคนแพ้ที ่สิ ้นท่าหมดความชอบธรรม แต่ยังดื ้อดึงดันหน้าด้านยึดอํานาจ
นั ้นอยู ่ ไม่ยอมปล่อยวาง ก็ยิ ่งแสดงถึงความต่ ําทรามซับซ้อนซ่อนด้วยเล่ห์กล 
เป็นสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนร้ายลึกกว้างยิ ่งๆขึ ้น

 นี ่คือ ความจบไม่ลง มวลมหาประชาชนต้องเหน็ดเหนื ่อยต่อต้านอย่างอดทนอยู ่
ไม่เสร็จ ก็เพราะ เรื ่องเช่นนี ้มันเป็นสัจธรรมที ่สูงส่ง ที ่ต้องสู ้ก ับความต่ ําทราม

 มันเป็นเรื ่องของคุณธรรมความดี ที ่ดีงามมากสูงเกินกว่าผู ้โง่เง่าชั ่วช้าอย่างยิ ่ง 
จะยอมแพ้ความดี-ความถูกต้องได้ง่ายๆ เพราะเต็มไปด้วยความโง่(อวิชชา) ไม่ร ู ้คุณค่า
ของความดีงาม ความถูกต้อง

 เต็มไปด้วยความด้านดื ้อดึงดัน(ถัมภะ สารัมภะ)ที ่ไม่ยอมแพ้ แม้จะร้ายขนาดไหน 
จะผิดจะชั ่วจะเลว กูก็จะยึดเก้าอี ้อ ํานาจบัลลังก์นี ้ไม่ยอมถอดถอย ถอดถอนไปเด็ดขาด

 นี ้คือ กิเลสแท้ๆที ่สดๆดิบๆที ่สุด มืดมัวโมหันต์อวิชชา เท่าที ่จะมีเกิดได้ในความ
เป็นคนในโลก เป็นเทวทัตสมัยใหม่ แต่เลวทรามกว่าเทวทัตหลายต่อหลายเท่า

๑๕๒ ๑๕๓ 



 กลุ ่มมวลประชาชน ก็ยิ ่งต้องแสดงออกซึ ่งความดีงาม ให้เด่นชัด ทั ้งความสงบ ทั ้งความ
เรียบร้อย ทั ้งความสะอาด ทั ้งความสุขุมรอบคอบ วิเศษสุดๆ เป็นที ่ปรากฏให้เห็นยิ ่งๆขึ ้น

 พระพุทธเจ้าทรงสอนเราว่า ชนะความชั ่ว ด้วยความดีเท่านั ้น จึงจะต้องทําให้ถึงที ่สุดกัน
ให้ได้ ทํามาจนถึงป่านนี ้แล้ว ประชาชนก็ต้องหนักหนาเหน็ดเหนื ่อยลงทุนลงแรงมากขึ ้นอีก และ
นานวันไปอีก ซึ ่งเราไม่ได้ขาดทุน ไม่ได้เสียหายแต่อย่างใดเลย มีแต่ทับซ้อนทวีความดีงามเป็น
ปฏิภาคทวีมากขึ ้น วิเศษ วิสุทธิ ์ ว ิสิษฐ์ ยิ ่งๆขึ ้น

 ร้ายชั ่วเลวทรามต่ ําช้า ก็จะยิ ่งหยาบคายทรุดเสื ่อมสาหัส ทับซ้อนซ่อนเชิงหนักหนายิ ่งๆ
ขึ ้นเช่นกัน ประชาชนก็จะต้องทําดีที ่ยิ ่งวิจิตรประเสริฐงดงามสูงส่งยิ ่งๆขึ ้นไปอีกๆๆๆๆ

 ให้มันรู ้ก ันไปเลย ว่าใครจะต้องพ่ายแพ้ ใครจะต้องชนะกันจริง
“

 การชนะต้องชนะด้วยความดีงาม-ถูกต้อง-ชอบธรรม จนกว่าความ
เลวทราม-ผิด-ไม่ชอบธรรม จะหยุดทํา หรือจะทําต่อไปไม่ออก ทําต่อไม่ได้ 
ต้องเลิกทําเด็ดขาด

 ซึ ่งประชาชนต้องสู ้ด้วยความสงบ ไม่รุนแรง ไม่ใช้อาวุธอย่าง
วิเศษ วิสุทธิ ์ ว ิสิษฐ์ กันจริงๆให้ได้ ให้มันลือก้องมหัศจรรย์กันเป็นที ่
ปรากฏขึ ้นในโลก ว่า ความสงบ สยบความรุนแรงได้ ผู ้มีอาวุธต้องแพ้ผู ้
มือเปล่า ผู ้ร ุนแรงกําแหงข่มเหงต้องแพ้ผู ้เร ียบร้อยสุภาพไม่กดไม่ข่มใคร

 มันชนะกันได้ยังไง?...สําลีไปกําจัดหนามทุเรียนได้ยังไง?  
เป็นปาฏิหาริย์มหัศจรรย์จริงๆนะ! แต่เป็นความจริงโดยชอบธรรมแท้ๆ 
อันมาแต่เหตุ ไม่ใช่เร ื ่องบังเอิญ หรือเรื ่องผิดสัจจะใดๆ 

 ซึ ่งคือ พลังแห่งความประเสริฐนั ่นเองที ่เป็นอํานาจชนะความ
ผิดต่ ํา ไม่ชอบธรรม เป็นความชนะเด็ดขาดแบบโลกุตระ ที ่ร ู ้ ได้ยาก 
และเป็นได้ยากยิ ่งด้วย.

๑๕๔ ๑๕๕



๑๕๖

ยุคนี ้ต้องชนะด้วยความถูกต้อง 
ชนะด้วยคุณธรรม สงครามคุณธรรม

ใครทําสําเร็จก่อนเป็นมหาอํานาจในโลก
แต่เป็นมหาอํานาจ ที ่คนทั ้งโลกเคารพบูชา 
การเอาชนะกันด้วยเขี ้ยวเล็บเรี ่ยวแรงอาวุธ 

คือ แบบสัตว์เดรัจฉาน มันเก่าดึกดําบรรพ์โบราณแล้ว

พระพุทธศาสนาคือประชาธิปไตยแท้..พ่อครูสมณะโพธิร ักษ์




